Conselho de Legislação de 2013
Elaboração de propostas de legislação
Se seu clube ou distrito quiser encaminhar proposta ao Conselho de Legislação (COL) de 2016.
Veja as informações abaixo sobre apresentação de propostas de emenda e de resolução.
Propostas endossadas e apresentadas pelo distrito devem ser enviadas on-line ao RI com os
seguintes dados:
 Proponente
 Como se deu a ratificação do distrito
 Declaração de objetivo e efeito com até 300 palavras
 Documento em Word contendo a proposta de emenda mostrando o(s) trecho(s) com as
mudanças sugeridas, ou o texto da proposta de resolução
Toda proposta deve ser endossada pelo distrito. Para confirmar o endosso, o governador pode
submeter a proposta on-line ou enviar e-mail para council_services@rotary.org. Tanto a proposta
quanto a confirmação do endosso devem ser recebidas no RI até 31 de dezembro de 2014.
Envie suas dúvidas para council_services@rotary.org.

Emendas
Propostas de emenda visam alterar os documentos estatutários do RI, que estão nos links a
seguir: Estatutos do RI, Regimento Interno do RI e Estatutos Prescritos para o Rotary Club.
Utilize os documentos destes links para marcar as mudanças que deseja na sua proposta de
emenda. Os documentos em Word se encontram na página sobre governança no site Rotary
website.
Para começar, considere a alteração que está propondo e verifique quais as seções dos
documentos estatutários precisam ser alteradas com base em sua proposta. Isto pode ser feito:
1. Determinando quais seções dos Estatutos do RI, do Regimento Interno do RI e dos
Estatutos Prescritos para o Rotary Club deseja alterar
2. Buscando palavras-chave relativas à alteração proposta
3. Buscando referências às seções do documento estatutário a ser alterado
Apresentação de proposta de emenda ao RI:
1. Faça suas mudanças às partes necessárias do documento estatutário em Word
2. Supra as informações pedidas no formulário on-line
3. Informe no formulário on-line os documentos e artigos estatutários aos quais as
alterações estão sendo propostas
4. Faça o upload do documento em Word ao formulário on-line, com os trechos marcados
mostrando as mudanças
Submetidas estas informações através do formulário on-line, elas serão então formatadas em
proposta de emenda. Para exemplos, consulte o Relatório de Deliberações do COL de 2013.

Resoluções
Propostas de resolução buscam ações do Conselho de Legislação, sem poder alterar os
documentos estatutários do RI. Para tanto, há de se determinar se a questão causaria impacto em
todos os rotarianos do mundo ou somente a um grupo de rotarianos. Se o impacto for limitado ou
se quiser uma resposta mais rápida, uma petição ao Conselho Diretor do RI é a melhor opção. Já
se o assunto disser respeito a uma grande parte do mundo rotário, a proposta de resolução é
viável. As propostas de resolução também são apresentadas através do formulário on-line. Para
enviar uma proposta de resolução, use este modelo.
A proposta de resolução deve ter o seguinte formato:
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o Conselho Diretor do Rotary
International (insira texto da resolução)
(ou FICA DELIBERADO que o Conselho de Legislação de 2016 aprove [insira o texto
da resolução]).
Exemplo de proposta de resolução submetida corretamente:
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
Para solicitar ao Conselho Diretor do RI que recomende aos governadores a
realização de seminários de treinamento para novos associados
Proposta pelo
CONSIDERANDO que, ultimamente, devido ao enfraquecimento da liderança e
orientação de associados, e também à urgência de se desenvolver o quadro associativo,
muitos clubes não dão uma orientação adequada aos novos associados nem antes, nem
depois da associação deles aos clubes, e
CONSIDERANDO que, como resultado disso, muitos novos associados não adquirem o
conhecimento e compreensão de Rotary e, por conseguinte, não desenvolvem carinho
pelo clube, nem desejo de comparecer às reuniões
FICA DELIBERADO pelo Rotary International que o Conselho Diretor do Rotary
International considere essas situações e recomende aos governadores de distrito a
realização de seminários de treinamento para todos os rotarianos que se associaram
dentro dos últimos três anos. Espera-se que, com esses seminários distritais de
treinamento, os talentos dos novos associados sejam aperfeiçoados e que as reuniões de
clube sejam mais atraentes, o que irá propiciar o desenvolvimento do quadro associativo.
(Fim do texto)

